
Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag, 06. juni 2018, kl. 19.00 

Rytterstuen 

Tilstede: Anette Busse (AB), Dorthe Henriksen (DH), Sheila Facius (SF), Trine Dolmer (TD), Sabine 

Schubert (SS) 

Afbud fra Cathrine Broberg (CB) 

1. Møde med Jesper Stubsgaard Holst, Fritidskonsulent, Norddjurs Kommune  

Jesper forklarede problematikken vedr. den måde undervisning og betaling af denne forgår p.t. 

Hvis klubben fortsat vil modtage tilskud fra kommunen, skal betaling af undervisning ske over 

klubben. Bagefter afregnes undervisningstimer fra klubben til MB. 

Ændringen blev vedtaget af bestyrelsen og MB. Der laves opslag i rytterstuen/opslagstavlen, 

på FB og hjemmesiden for at informere alle medlemmer. Ændring sker f.d. 01. august 2018, fra 

denne dato af skal betaling af undervisning forgår til NDRK. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat 18. april 2018  

Referatet blev godkendt 

 

3. Status økonomi 

DH: Økonomien ser fortsat godt ud, der er kommet nye medlemmer til 

 

4. Kattegatcup, info vedr. vagterne 

AB: Trods tilsagn, får vi alligevel ikke nogen faste vagter, men afløservagter. Vi prøver at få 

besat ledige vagter 

 

5. Nyt fra de forskellige udvalg 

Aktivitetsudvalg: TD: der vil fortsat være fællesspisning, ideer: f.eks. foderforedrag 

(evtl.Aveve), filmaften til de yngre medlemmer  

Stævneudvalg: CB: propositioner er ansøgt, dommerne er bestilt 

 

6. Hvad har de forskellige udvalg ansvar for? 

Flyttet til næste møde 

 

7. Opfølgning/info vedr. repræsentantskabsmødet 20. april 2018 

TD: p.t. ingen ændring af næsebåndsregler, ny evaluering 

Vi kan evtl. ansøge om DIF midler 

 

8. Deltagelse distriktsrådsmøde, 18. juni, kl. 19.30 – 22, Vilhelmsborg 

SS deltager 

 



9. Opfølgning straffe-/børneattest 

SS kontakter Tanya vedr. ny attest for MB 

 

10. Opfølgning inventarliste  

SS begynder med listen 

 

11. Ansøgning DIF midler 

TD fortalte om muligheder, puljen er åben nu og bliver brugt løbende, ellers er der også 

mulighed for ansøgning ved Carlsberg Foden. 

evtl. ansøgning til nye spring, tilskud til industrivaskemaskine/tørretumbler  

TD ansøger om midler 

 

12. Evtl. 

Nye plaster til førstehjælpskassen (TD følger op) 

 

 

15/06-18 - SS 


